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1. “SMART CITY”, DE TOEKOMST VAN STEDELIJKE 
ONTWIKKELING 

 
“Smart City” in Argentinië 
 
In Argentinië is deze sector heel sterk aan het groeien. De steden waar in deze sector de meeste groei te 
vinden zijn, zijn uiteraard Buenos Aires, maar ook in steden als Salta, Bahía Blanca en Mendoza is er een 
belangrijke toename aan technologieën die gelinkt worden aan het “Smart-City” concept. Voorbeelden 
zijn de inzet van slimme verlichting en slimme parkeersystemen, het toenemend aantal verkeerssensoren 
onder het asfalt, gezichtsherkenningscamera’s om voortvluchtigen te onderscheppen of sensoren om 
milieufactoren te meten.  
 
Een stad als Buenos Aires heeft plannen om in de toekomst nog sterker in te zetten op allerhande “smart 
city” toepassingen die te maken hebben met intelligente mobiliteit, intelligente veiligheid, duurzaamheid 
en circulaire economie, digitale inclusie van gemeenschappen, big data, connectiviteit e-overheid …;  
allerhande toepassingsgebieden dus waar er voor betrokken toeleveringsbedrijven en 
dienstenverstrekkers mogelijke kansen liggen.  
 
 
Het concept “Smart City” 
In deze moderne tijd worden zo goed als alle dagelijkse activiteiten beïnvloed door technologie. Alles en 
iedereen staat door de nieuwste digitale snufjes in connectie met elkaar en er lijkt maar geen einde te 
komen aan de groei van deze industrie. Van “Smart-watches” en “Home-assistants” tot “Smart-
koelkasten”, je kan het zo gek niet bedenken of er bestaan “slimme” toepassingen voor. Het hoofddoel 
van deze slimme, technische snufjes is efficiëntie. En in de zoektocht naar ultieme efficiëntie in de 
werking van de stad, is het concept van “smart cities’ uitgevonden. De bedoeling van “Smart cities” is de 
werking van stadsdiensten en activiteiten beter, efficiënter en goedkoper te laten verlopen. Dit zou dan 
gaan om openbaar vervoer, energie, veiligheid, duurzaamheid maar ook kwesties die te maken hebben 
met maatschappelijke ontwikkeling.  
Het concept “Smart City” staat voor een brede toepassing van moderne technologie en digitalisatie om 
beter aan de noden van de inwoners te voldoen en verschillende aspecten van het dagelijks leven 
efficiënter te laten verlopen. De toepassing ervan geeft een totaaloverzicht van alle activiteiten in een 
stad en legt bepaalde knelpunten bloot (zoals waar er nutteloos energie verloren gaat, waar er 
parkeerplaatsen vrij zijn, waar er bepaalde veiligheidsrisico’s zijn en hoe ze je moet aanpakken, welke 
openbare vervoersdiensten over- of onderverzadigd zijn en op welk moment).   
Een andere belangrijke technologie die zeer toepasbaar is binnen het kader van de Smart-City is Internet 
of Things, “IoT”. Dat betekent dat objecten, technologieën, een computerprogramma met de mens in 
verbinding staan om op die manier op een effectievere, duurzamere, slimmere en betere manier te 
werken.  
Kortom, het concept van “Smart City” is de ontwikkeling van een nieuwe generatie stadswerking met 
behulp van nieuwe technologieën. De toepassingen hiervoor zijn eindeloos.  
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2. ACTUELE TECHNOLOGIEËN DIE AL TOEGEPAST WORDEN 
IN ARGENTINIË 

2.1 SLIMME VERLICHTING 

In een derde van de straten in Buenos Aires, wordt al “slimme verlichting” toegepast. Dat wil zeggen een 
netwerk van lichten die met elkaar in verband staan, dat digitaal configureert en bediend kan worden 
vanop afstand. Deze verlichting kan “spreken”, staat online in verband met de beheerders en kan zo 
melden wanneer er bijvoorbeeld een storing is. Dit heeft de gemiddelde vervangingsduur van de defecte 
lampen in de stad kunnen doen dalen van gemiddeld 22 dagen tot 4,5 dagen. Door het verzamelen van 
precieze informatie zijn ook de onderhoudskosten van deze verlichting aanzienlijk gedaald. Bovenop, 
wordt er gemiddeld 15% energie gespaard door het van op afstand dimmen van de verlichting wanneer 
deze overbodig is.  
Dit heeft ook geleid tot een veiliger gevoel in de buurt, door het strategisch verlichten van bepaalde 
“risicozones” en door het veranderen van het lichttype. (zie foto) 

Dit soort oplossingen heeft ook de mogelijkheid om “big data” te verzamelen: statistische en real-time 
info die producenten en beheerders – zoals het stadsbestuur - een beter inzicht geeft in de werking, en 
belangrijker, de mogelijkheid biedt om flexibel en efficiënt te werk te gaan.  
De verlichting is bijvoorbeeld voorzien van slimme processors die, aan de hand van de geologische 
locatie en tijd, volgens de astronomische kalender kan berekenen wanneer het licht exact aan en uit 
moet gaan. Maar het is ook voorzien van een lichtsensor die bijvoorbeeld bij heel zware bewolking of bij 
een zonsverduistering de verlichting kan doen aangaan. En het geeft ook de optie aan de beheerders om 
te kiezen op welk systeem de verlichting zich moet baseren.  
Doordat deze nieuwe, slimme verlichting bestaat uit LED die de klassieke natriumlamp vervangen heeft, 
is er een aanzienlijke vermindering in uitstoot.  
In Argentinië zijn het de bedrijven “Signify” en “Smartmatian” die voor deze nieuwe technologie gezorgd 
hebben. 
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2.2 GEZICHTSHERKENNING 

Camera’s met live monitoring worden in Argentinië meer en meer ingezet in het kader van veiligheid. 
Deze platformen zijn gebaseerd op het concept van artificiële technologie, die aan de hand van 
beeldanalyses specifieke data kan bekomen, gedrag kan bestuderen, bepaalde patronen kan 
herkennen/bestuderen, mensen en voertuigen kan herkennen of informatie kan bekomen over wat 
zichtbaar is in de straten en openbare ruimtes. Ook deze technologie staat verbonden met Internet of 
Things en kan live en efficiënt vanop afstand gemonitord worden.  
Wat deze camera’s uniek maakt, is de capaciteit om snel hoge risicopersonen zoals verdachten of 
voortvluchtigen te identificeren, door deze te linken met de gezichtsdatabase van de politie.  
Voor deze technologie heeft de Argentijnse overheid een intensieve samenwerking met het Chinese 
bedrijf Huawei. De camera op de afbeelding hieronder is speciaal ontworpen voor videosurveillance; in 
Salta bijvoorbeeld worden er 1,300 camera’s van dit model ingezet De camera beschikt over 4k resolutie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 SLIM PARKEREN 

De stad Bahía Blanca, op zo’n 653 kilometer van Buenos Aires, heeft een slim parkingsysteem 
voorgesteld, ontwikkeld door het Argentijnse bedrijf EXO. Dit systeem bestaat uit sensors die de status 
van parkeerplekken rapporteert en communiceert, waarmee men dus kan waarnemen welke plekken al 
dan niet vrij zijn. Op deze manier kunnen bestuurders met een applicatie zien welke plekken vrij zijn, en 
met diezelfde applicatie ook betalen aan de hand van een virtuele portefeuille. Ook kan er op deze 
manier statistische info verzameld worden.  
De belangrijkste voordelen van deze technologie zijn de vermindering van verkeersstress, een betere 
ervaring voor de weggebruikers, zekerheid omtrent de eigenaar van een specifieke auto, vermindering 
van uitstoot wegens een efficiëntere manier om een parkeerplek te vinden en een snellere return on 
investment, die nieuwe inkomsten voor de stad genereert.  
 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 6 van 10 Smart cities 1.12.2020 
 

2.4 MONITORING VAN VERVUILING EN WATERSTAND 

In de stad Buenos Aires zijn er verscheidene sensoren aanwezig die verschillende milieufactoren kunnen 
waarnemen. Luchtvervuiling wordt gemonitord aan de hand van sensoren die de luchtkwaliteit, 
stikstofdioxide, zwaveldioxide, CO, ozon en andere deeltjes waarnemen en rapporteren. Deze sensoren 
maken deel uit van weerstations die ook andere factoren berekenen zoals luchttemperatuur, 
luchtvochtigheid, neerslag, zonnestraling, grondvochtigheid, enzovoort.  
Ook belangrijk is dat er sensoren zijn die live de kwaliteit en stand van het water meten, om op die 
manier snel te kunnen anticiperen bij bijvoorbeeld een naderende overstroming. 
 

3. TOEKOMSTPLANNEN BUENOS AIRES 

3.1 INTELLIGENTE MOBILITEIT 

Digitale technologieën die doelgerichte oplossingen en transportsystemen moderniseren 
Intelligente mobiliteit heeft betrekking op initiatieven die het transportnetwerk efficiënter, duurzamer 
rendabeler maken (kostenreductie, vermindering van CO2 uitstoot en van verkeershinder) aan de hand 
van nieuwe digitale technologieën. 
 
Volgende toepassingen worden in Buenos Aires besproken: 

- Elektrische en/of autonome wagens 

- Een integratie van het openbaar vervoersnetwerk 

- Nieuwe betaalsystemen 

- Verkeerscontrolecentra  

- Het verzamelen van “big data” inzake mobiliteit 

- Verkeersvoorspellingen (aan de hand van big data) 

- Multimobiliteit – toegankelijkheid 

- “Last-mile” mobiliteit 

- Duurzame mobiliteit 

- Stedelijk ontwerp voor efficiënte mobiliteit 

- Intelligente tarieven 

- Intelligent parkeren 

 

3.2 DUURZAME TOEKOMST 

De ontwikkeling van duurzame stedelijke diensten en producties 
Om een duurzamer productiemodel in steden te bevorderen, is het nodig om een goede, geïntegreerde 
visie te hebben op de subthema’s die de stedelijke werking opmaken. Daarvoor zijn slimme steden naarstig 
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op zoek naar nieuwe economische stadsontwikkelingsmodellen die thema’s zoals efficiënt beheer, 
efficiënte energie, circulaire of groene economie incorporeren.  
 
Thema’s hieromtrent besproken in Buenos Aires zijn de volgende: 

- Management van afval 

- Management van grondstoffen 

- Schone energie 

- Klimaatverandering 

- Circulaire economie 

- Productieve, duurzame ontwikkeling 

- Zonnepanelen en sensoren 

- Duurzame stadsplanning 

- Groene scholen 

- Impact van omgevingsvariabelen op de gezondheid 

 

3.3 SAMENWERKING MET EN INCLUSIE VAN GEMEENSCHAPPEN 

Reductie van de digitale kloof en garantie op gelijke kansen 
In nieuwe, moderne steden is het essentieel om de gelijkheid en integratie van kwetsbare segmenten te 
verzekeren. Burgers betrekken bij alle processen van de stad betekent een stap vooruit zetten in innovatie 
van het overheidsbeleid, het recupereren van buurten aan de hand van sociale integratie en het uitwerken 
van specifieke acties die speciale aandacht schenken aan kwetsbaarheid en zij die zich niet betrokken 
voelen bij belangrijke beslissingen op stadsniveau, dankzij samenwerkingsplatformen, een open bestuur 
en transparantie in het nemen van beslissingen.  
 
In Argentinië wordt speciale aandacht geschonken aan gendergelijkheid, aan ouderen en aan diversiteit. 
 
Thema’s hieromtrent besproken in Buenos Aires zijn de volgende: 

- Samenwerkingsplatformen 

- Digitale inclusie 

- Recreatieruimtes  

- Innovatieve districten 

- Burgerparticipatie 

- Digitaal management van burgerparticipatie 

- De recuperatie van bepaalde buurten 

- Een open stadsbestuur 

- Veerkrachtigheid van de stad 

- Stadsontwerp 
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3.4 DIGITALE TRANSFORMATIE 

Intelligente oplossingen voor actuele problemen, aan de hand van technologie en innovatie  
Technologieën zoals artificiële intelligentie, Internet of Things, blockchain of Big Data zijn hun stempel aan 
het drukken op nieuwe stedelijke systemen waarin het veel meer mogelijk is om processen online te doen, 
waarin de gegevens opvraagbaar zijn aan de hand van een e-overheid en geo-informatie openbaar wordt 
gemaakt Deze technologische evolutie plaatst overheidssystemen en -instanties voor de uitdaging om zelf 
een volledige digitale transformatie te ondergaan, wat tegelijk ook volledig nieuwe organisatievormen, 
werking en procedures vereist.  
 
Thema’s hieromtrent besproken in Buenos Aires zijn de volgende: 

- Digitale overheid 

- Connectiviteit 

- Big data 

- Open data 

- Artificiële intelligentie 

- Blockchain 

- E-overheid 

- Live digitaal toezicht op de stad 

- Innovatie 

- Toekomstige werkgelegenheid in de bewuste sector 

- Toerisme en events 

- Startups 

- Diensten gebaseerd op kennis 

- Geo-informatie 

- Digitaal bankieren 

- Crypto currencies 

- Financieringsmodellen 

- Machine learning 

- Digitale fabricatie 

- Sensoren 

- Digitale medische geschiedenis 

- Elektronisch stemmen 

- Traceerbaarheid van processen en interoperabiliteit van overheidsmanagementsystemen 

 

3.5 OPLEIDINGSSTAD 

Opleidingsstad 
Nieuwe lesdynamiek en nieuwe vormen van inburgering 
Educatieve, open steden moedigen een continue persoonlijke en collectieve ontwikkeling van talent en 
vorming aan van zowel de allerjongsten als de rest van de populatie in een multiculturele, complexe en 
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veranderende omgeving,. Eerlijke toegang tot onderwijsmogelijkheden en tot het gebruik van nieuwe 
technologieën zijn hierbij twee belangrijke factoren.  
 
Sleutelthema’s die in Buenos Aires besproken worden: 

- 21e eeuw onderwijs  

- Talent en kennis 

- MOOC’s (Massive open online courses) 

- Opleiding & levenslange vorming  

 

3.6 INTELLIGENTE VEILIGHEID 

Veilige publieke ruimtes: detectie van noodgevallen en rampen, preventie en burgerveiligheid en het 
aanpakken van cybercriminaliteit 
Het creëren van veilige ruimtes in de stad van vandaag vormt een belangrijk onderdeel van “slimme 
stadsstrategie” die al wordt geïmplementeerd in steden over heel de wereld, aan de hand van de 
installatie van sensoren, monitoren en slimme camera’s. Op die manier wordt er actief gewerkt aan het 
garanderen van de gemeenschapsveiligheid en het detecteren van inbreuken.  
Een complete visie op de veiligheid verplicht de stad ertoe om breed na te denken over verschillende 
omstandigheden die potentieel situaties van onveiligheid kunnen veroorzaken, teneinde te kunnen 
anticiperen op de risico- en noodsituatie. 
 
Thema’s hieromtrent die in Buenos Aires besproken worden, zijn: 

- Sensoren 

- Monitoring  

- Intelligente camera’s  

- Cybersecurity 

- Drones 

- Toegangscontrole 

- Veilige doorgangen 

- Noodgevallen 

- Commandocentra 

- Veerkrachtigheid 

- Voorspellende technologieën/ beleid/ knowhow 

- Gemeenschapsveiligheid 

- Risicomanagement 

- Intelligente voorzieningen (inclusief technologische voorzieningen voor de politie) 

- Verkeerseducatie (transport) 

- Civiele bescherming: preventie van rampen (bv. overstromingen) 

- Antwoord op noodgevallen 

- Veiligheid op luchthavens 

- Biometrische gegevens 

 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 10 van 10 Smart cities 1.12.2020 
 

 

Voor meer informatie contacteert u ons FIT-kantoor in Buenos Aires: 

buenosaires@fitagency.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 
De informatie die u in deze publicatie vindt, is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 
stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg 
verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze 
publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij 
kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 
Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 
foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin 
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze 
publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 
houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 
verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 




